
 

 

SPECJALISTA DS. ADMINISTARCYJNO-GOSPODARCZYCH   
  

Miejsce pracy: Skierniewice, woj. łódzkie  

 

Zakres obowiązków: 

 
Prowadzenie spraw związanych z gospodarką i utrzymaniem nieruchomości stanowiących zasoby spółki,  

a w szczególności: 

◼ uczestnictwo w protokolarnych przejęciach nieruchomości zakupionych przez spółkę, 

◼ inwentaryzacja budynków, budowli i mienia ruchomego znajdujących się na zakupionych    

          nieruchomościach, 

◼ administrowanie nieruchomościami Spółki do czasu ich przekazania pod budowę, oraz budynkiem  

          siedziby Spółki, 

◼  przygotowanie nieruchomości pod planowaną inwestycję w tym: oczyszczenie terenu ze zbędnej  

           zabudowy, zadrzewień i innych naniesień na podstawie uzyskanych decyzji odpowiednich organów, 

◼ przygotowywanie projektów umów, zleceń na prace rozbiórkowe i inne, związane z   

          oczyszczeniem terenu pod planowaną inwestycję, 

◼ uczestnictwo w odbiorach końcowych od wykonawcy,  a następnie przekazanie inwestycji wybranemu  

          dla niej zarządcy nieruchomości, 

◼ bezpośrednia współpraca z zarządami wspólnot mieszkaniowych oraz administracjami funkcjonującymi  

          na przekazanych przez spółkę inwestycjach, 

◼ udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych obiektów, 

◼ współdziałanie z innymi działami spółki w szczególności z działem realizacji inwestycji, działem obsługi      

          gwarancyjnej i działem sprzedaży, 

◼ prowadzenie w należyty sposób dokumentacji dla każdego z projektów inwestycyjnych w zakresie działu  

          administracyjno-gospodarczego. 

  

 

Wymagania: 
  

◼ wykształcenie wyższe – kierunek zarządzanie Nieruchomościami, budownictwo,  

◼ minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,  

◼ znajomość obowiązujących przepisów w zakresie prawa budowlanego, ustawy o własności lokali, prawa     

          ochrony środowiska oraz technologii wykonywania robót i materiałów budowlanych,  



◼ umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu Microsoft Office, Excel, CAD, 

◼ prawo jazdy kat. B,  

◼ samodzielność w działaniu oraz umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji,  

◼ inicjatywa i bardzo dobra organizacja pracy. 

 

Oferujemy: 

◼ zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,  

◼ wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,  

◼ niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop). 

 

 

 

Chcesz dołączyć do naszego zespołu?   

Czekamy na Twoją aplikację     
  

  

  

Kontakt:  

Osoby zainteresowane ofertą pracy i spełniające kryteria określone w wymaganiach prosimy o przesłanie 

dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres: kadry@jhmdevelopment.pl z adnotacją w tytule: Specjalista ds. 

Administracyjno-Gospodarczych. 

  

 

 wraz z następującą klauzulą: 

 

• Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 

RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV) 

w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez JHM DEVELOPMENT S.A. 


